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……………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………………………………………………………………………………………………………………………Üniversitesi
………………………………………………………………………………………………………………………………………..Fak./MYO
Birinci/İkinci Öğretim Programı ………. Sınıf …………………………………numaralı öğrencisiyim.2018-2019
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ………………………………………………………………………Fakülteniz/Meslek
Yüksekokulunuz………………………………………………………………………… Birinci/İkinci Öğretim Programının
……. Sınıfına Merkezi Yerleştirme Puanı Esasına göre yatay geçiş yapmak istiyorum.

Gereğini yapılmasını saygılarımla arz ederim.
…/…/2019
Adı Soyadı-İmza

Adres:
Tel:
E-mail:

Ekler :
1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.(son bir ay içerisindeki)
2) Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.
3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi
4) Yerleştirme sonuç belgesi
5) Puan YGS,LYS sonuç belgesi internet çıktısı.(tüm puanların yer aldığı sonuç belgesi)
6) Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.
7) Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı
başarı belgesi/muafiyet belgesi.
8) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname
9) Iğdır Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma bölümü Özel güvenlik görevlisi çalışma izni
verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık
kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.
1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
olmamak.
2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı
olmamak.
3. Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı
olmamak.

10) Iğdır Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek
için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen
değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
11) Iğdır Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için
aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak
(işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

